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Paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa, kuivatusmoduliyksikko

ja menetelma paperirainan kuivattamiseksi

En torkgrupp/ett torkparti, ett torkmodulparti i en pappersmaskin

och ett forfarande for att torka en pappersbana

5

Keksinnon kohteena on paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa, joka kasittaa kuivatus-

10 modulin, joka kasittaa paallepuhalluskuivatusyksikon seka sen yhteyteen sovitetun

suurihalkaisijaisen sylinterin/telan, joka on sijoitettu kuivatusviiran sisapuolelle siten,

etta ainakin paallepuhallusyksikon puhallusvyohykkeen alueella kuivatusviira on

sylinterin/telan pintaa vasten.

15 Lisaksi keksinnon kohteena on paperikoneen kuivatusosan/kuivatusryhman kuivatusmo-

duliyksikko, jossa kuivatusmodulissa on suurihalkaisijainen sylinteri tai tela, jonka

yhteyteen on jarjestetty paallepuhalluskuivatusyksikko, kuivatusviira rainan kuljetta-

miseksi ja johtotelat kuivatusviiran ohjaamiseksi.

20 Keksinnon kohteena on myos menetelma paperirainan kuivatuksessa paperikoneen

kuivatusosassa/kuivatusryhmassa, jossa menetelmassa paperirainaa kuljetetaan kuivatus-

viiran tukemana, jossa menetelmassa rainaa haihdutuskuivatetaan paallepuhalluskuiva-

tuksena rainaan kohdistettavilla kuivatuskaasusuihkuilla paallepuhalluskuivatusyksikossa,

jonka alueella raina kulkee kuivatusviiran tukemana suurihalkaisijaisen sylinterin tai

25 vastaavan pinnalla rainan ollessa ulkokaarteen puolella.

Ennestaan tunnetusti paperia kuivataan monisylinterikuivattimessa, jossa on suuri joukko

kuivatussylintereja yhdessa tai kahdessa paallekkaisessa rivissa. Tissuepaperin kuivatuk-

sessa ovat ennestaan tunnettuja ns. jenkkikuivattimet, jotka kasittavat suurilapimittaisen

30 kuumennetun sylinterin, jonka paalla voi olla jarjestettyna ns. paallepuhallushuuva.

Taman huuvan sisalle on sijoitettu suuri joukko suutinputkia, joiden kautta vapaana

olevaan rainapintaan kohdistetaan suurella nopeudella kuivattavia ilmasuihkuja. Jenk-
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kisylinterin vaippa on solidi ja rei'ittamaton ja se on yleensa hdyrylla kuumennettu

paineastia. Tavanomaisessa paallepuhallushuuvassa haihdutus tapahtuu yhteen suuntaan,

koska vesi ei paase haihtumaan jenkkisylinterin sileaan pintaan pain.

5 Ennestaan tunnetun sylinterikuivattimen veden haihdutusteho sylinteripinta-alayksikkda

kohti on noin 15-30 kg/h/m^. Paallepuhallushuuvalla varustetun jenkkikuivattimen

vastaava haihdutusteho on Iuokkaa 100-150 kg/h/m^.

Epakohtina ennestaan tuiuietuissa monisylinterikuivattimissa voidaan pitaa rakenteen

10 kalleutta ja rakenteen etenkin konesuunnassa ottamaa suurta tilaa seka rainan sananmu-

kaisesti moniniutkaista ja hairioaltista vientia kuivattimen lapi.

Tekniikan tason osalta voidaan viitata US-patenttijulkaisuun nro 3,816,941, jossa on

esitetty kuivatusosa materiaalirainan kuivattamiseksi, jossa on kaksi rivia sylintereita ja

15 jossa materiaaliraina kulkee vuorotellen rivilta toiselle osittain kietoutuen sylinterien

ympari. Kunkin sylinterin yhteyteen on jarjestetty ilmantuontihuuva kuivatustehokkuuden

parantamiseksi ja jonka yhteydessa voi lisaksi olla infrapuna- tai mikroaaltokuivain.

Julkaisussa esitetyn ratkaisun tarkoituksena on saada aikaan kuivatusosa, joka mahdollis-

taa korkeampia nopeuksia ilman radan lepatusta ja tama on toteutettu varmistamalla

20 paperin hairioton kulku siirtamalla paperiraina sylinterilta toiselle kahden viiran valissa

nk. sandwich-jarjestelyna. Julkaisun mukaisessa ratkaisussa kaytetaan lapivirtanskuiva-

tusta, jossa huuvalla rainan lahelle tuotu kuivausilma kulkee radan lapi sylinteriin, josta

se imetaan pois. Tama jarjestely sopii erityisesti pehmopaperin kuivatukseen.

25 US-patenttijulkaisussa 3,956,832 on esitetty kaksiviiravientia soveltava kuivatusosa,

jossa kuivattava raina kuljetetaan viirojen valissa ja ohjataan kuivatustelan paalle, jossa

siihen kohdistetaan kuumailmapuhallus, joka imetaan telan sisapuoliseen tyhjotilaan

rainan stabiilisuuden ja kuivatuksen tehostamiseksi. Patenttijulkaisun mukaisessa

ratkaisussa kaytetaan rainan siirtamiseen kahta viiraa ajettavuusongelmien valttamiseksi

30 ja kuivatusta tehostetaan lapivirtauskuivatuksella, johon on yhdistetty osittainen paallepu-

hallus.
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Esilla olevan keksinnon tarkoituksena on saada aikaan uusi paperin, etenkin hieno- tai

sanomalehtipaperin kuivatin, jolla paastaan entista suurempiin kuivatustehoihin, mitka

ovat tarpeen mm. paperikoneiden nopeuksien jatkuvasti noustessa.

5 Esilla olevan keksinnon tarkoituksena on lisata paperin kuivattimen kuivatustehokkuutta

uudella ratkaisulla niin, etta kuivatusosan tarvitsernaa tilaa konesuunnassa voidaan aivan

olennaisesti lyhentaa, jolloin investointikustannukset seka rakennusten etta koneiden

osalta ratkaisevasti pienenevat.

10 On siis ennestaan tunnettua kayttaa paperirainan haihdutuskuivatukseen erilaisia paalle-

puhallus-/lapipuhallusyksikoita, joita on kaytetty varsinkin tissuepaperin kuivatuksessa.

Tekniikan tasosta tunnetuissa paallepuhallussovelluksissa on kuivatusryhmat katettu

huuvalla tai vastaavalla. Keksinnon eraana lisatarkoituksena on esittaa jarjestely, jossa

ei kuivatusosa tarvitse suljettua huuvaa kuivatusryhmien ymparille ja jossa voidaan

15 kayttaa yksinkertaisempia poisto- ja tuloilmajarjestelyja kuin tekniikan tasosta tunnetuissa

ratkaisuissa.

Edella esitettyjen ja myohemmin esille tulevien paamaarien saavuttamiseksi on keksinnon

mukaiselle paperikoneen kuivatusosalle/kuivatusryhmalle paaasiallisesti tunnusomaista

20 se, etta paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa on muodostettu olennaisesti kokonaan

mainituista kuivatusmoduleista ja etta kuivatusmodulit on sijoitettu kahteen riviin siten,

etta kuivattava paperiraina on sovitettu kulkemaan polveillen rivien kuivatusmodulista

toiseen suljettuna vientina.

25 Keksinnon mukaiselle kuivatusmoduliyksikolle puolestaan on paaasiallisesti tun-

nusomaista se, etta kuivatusmoduliyksikko kasittaa kaksi kuivatusmodulia, etta kuivatus-

moduliyksikon kuivatusmodulit on sijoitettu kahteen riviin siten, etta kuivatusmodulien

kuivatusviiralenkit ja niiden johtotelat ovat rivien valisella alueella ja etta kuivattava

paperiraina on sovitettu kulkemaan polveillen rivista toiseen suljettuna vientina.

30



4

Lisaksi keksinnon mukaiselle menetelmalle on puolestaan paaasiallisesti tunnusomaista

se, etta rainaa kuivatetaan olennaisesti koko kuivatusosassa tai olennaisesti koko

kuivatusryhmassa paallepuhalluskuivatuksella kahteen riviin sijoitetuilla kuivatusmodu-

leilla, joissa ylarivissa paallepuhallusyksikko on sijoitettu sylinterin ylapuolelle ja

5 alarivissa paallepuhallusyksikko on sijoitettu sylinterin alapuolelle ja etta raina johdetaan

kuivatusmodulista toiseen suljettuna vientina ylarivin kuivatusmodulin kuivatusviiralta

alarivin kuivatusmodulin kuivatusviiralle.

Keksinnon mukaisessa jarjestelyssa kuivatusryhma/kuivatusosa perustuu paallepuhal-

10 lukseen ja kuivatusosa/kuivatusryhma muodostuu moduleista, joissa on yla- ja alapuoli-

nen imutela tai -sylinteri, sopivimmin hakijan tavaramerkilla "VacRoIl" markkinoima

ilman sisapuolista imulaatikkoa oleva imutela/-sylinteri (Vac-tela) ja Vac-telan yhteyteen

jarjestetty paallepuhallusyksikko. Kuivatusryhmat on muodostettu geometrialtaan

kompakteiksi moduliyksikoiksi, joissa kunkin moduliyksikon yhteyteen on jarjestetty

15 oma kuivatusviira tai vastaava seka viiran ohjaus- ja/tai johtotelat ja jossa moduliyksi-

kossa edullisesti on myos imulaatikko, sopivimmin hakijan tavaramerkilla "UnoRun"

markkinoima imulaatikko, jossa imuvaikutus aikaansaadaan puhalluksilla.

Keksinnon mukaisella jarjestelylla saavutetaan etuna mm. se, etta kuivatusosa lyhenee

20 huomattavasti, koska verrattuna monisylinterikuivattimeen on kuivatusteho/pituusyksikko

suurempi, kun kaytetaan paallepuhalluskuivatusta. Pituussaastoa lisaa kuivatusmodu-

leiden edullinen geometria.

Koska keksinnon mukaisessa jarjestelyssa olennaisesti koko kosteuden haihdutus rainasta

25 tapahtuu paallepuhallusyksikoissa, poistuu olennaisesti kaikki haihdutettu vesi paallepu-

halluslaitteiden poistoilmajarjestelmien kautta, jolloin kuivatusosan koteloinnin tarve

pienenee huomattavasti. Kotelointi voidaan jattaa kokonaan pois, kun kriittisiin kohtiin

sijoitetaan imulaatikkoja, joilla kostea kuuma ilma poistetaan. Mikali kotelointia halutaan

kayttaa, se voi olla hyvin kevytrakenteinen.

30
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Paallepuhallusjarjestelmien ulkopuolella tapahtuu jonkin verran haihdutusta (parin

prosentin luokkaa), joita varten on mahdollista jarjestaa rakenteeltaan pienia poistoil-

malaitteita kostean ilman poistamiseksi ja tuloilmalaitteita kuuman, kuivan ilman

tuomiseksi kriittisille alueille.

5

Koska keksinnon mukaisessa jarjestelyssa ei kayteta tekniikan tasosta tunnettujen

ratkaisujen mukaisesti suljettua huuvaa, on kaikki poistoilma hyvin kosteata, mika

puolestaan tehostaa lammon talteenottoa.

10 Koska kuivatusryhmissa ei kayteta hoyrylammitettyja sylintereja, saastyy hoyrykuiva-

tussylinterikustannusten naiden edellyttamat hoyry- ja lauhdejarjestelman aiheuttamat

kustannukset.

Keksinnon edullisen sovelluksen mukaisesti paallepuhallushuuvien ilmajarjestelmat

15 perustuvat kiertoilman kayttoon, jotta kuivatus- seka poistoilman kosteus naissa pysyy

korkealla tasolla, minka on todettu olevan eduksi energiakustannuksia ajatellen. Paalle-

puhallushuuvat voivat olla kytkettyina siten, etta niilla on erilliset kiertoilmajarjestelmat

tai useammat huuvat voivat olla kytkettyina samaan kiertoilmajarjestelmaan. Paallepuhal-

lushuuvissa haihdutettu vesi poistetaan poistoilman mukana ja polttimien vaatima

20 palamisilma seka ilmataseen yllapitamiseen tarvittava korvausilma tuodaan esilammitet-

tyna kiertoilmajarjestelmiin. Paallepuhalluksen poistoilman energiasisalto on korkean

lampotilan ja kosteustason takia suuri, joten se kaytetaan lammontalteenotossa, joita voi

olla useampia tai yksi yhtenainen koko koneelle. Ensimmaisessa vaiheessa lammitetaan

paallepuhallusjarjestelmien tarvitsema palamis- ja korvausilmat, koska niille halutaan

25 mahdollisimman korkea lampotila. Taman jalkeen lammitetaan poistoilmalla kuiva-

tusosan korvausilma, seka mahdollisesti myos ajettavuusjarjestelman tarvitsema ilma.

Lammontalteenotolla sinansa saavutetaan haluttu lampotila, mutta koneen starttia varten

seka katkotilanteita ajatellen voidaan jarjestelmaan lisata hoyrypattereita. Taman vaiheen

jalkeen on poistoilmassa edelleen korkeahko energiasisalto, joten sita voi kayttaa esim.

30 sali-ilman lammittamiseen joko kiertoilmapiirin valityksella tai suoraan ilma/ilma-

lammonvaihtimissa. Viimeisena voi lammontalteenotossa olla esim. tuoreen veden,
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suihkuveden tai O-veden lammitysta. Edelleen keksinnon edullisen sovelluksen mukaises-

ti kuivatusosalle tuodaan kuivaa, esilammitettya ilmaa esim. seuraaviin paikkoihin, jotta

paallepuhallushuuvien ulkopuolella haihdutettu seka ajettavuusjarjestelman kautta tuleva

mahdollisen kiertoilman vesi ei aiheuttaisi kondensoitumisvaaraa. Koneen poikki

5 menevien puhalluslaatikoiden avulla ilmastoidaan alueet, jossa vesi paallepuhallushuuvi-

en ulkopuolella paaasiassa haihtuu. Ylahuuvien valissa olevaan tilaan koneen poikki

menevien puhalluslaatikoiden avulla ilmastoidaan tata tilaa kondensoitumisvaaran

vahentamiseksi. Kuivatusosalta poistetaan myos ilmaa, koska ilmastoinnilla ja ajettavuus-

jarjestelmilla tuodaan ilmaa kuivatusosalle. Tata poistoilmaa voidaan kayttaa esim. veden

10 lammittamiseen erillisessa lammontalteenotossa. Paaasiassa paallepuhallushuuvien

ulkopuolella haihdutettu vesi voidaan poistaa koneen poikki menevien imulaatikoiden

avulla ja viiralenkin sisalla, koneen poikkisuunnassa kulkevien tai koneen sivussa olevien

imulaatikoiden avulla. Vac-teloista imetaan poistoilmaa telojen alipaineen yllapitamisek-

si. Tama ilma voidaan, riippuen tuotantotilanteen edellyttamasta optimaalisesta ajotavas-

15 ta, johtaa kuivatusosan poistoilman lammontalteenottoon kokonaan tai osittain, kierrattaa

takaisin imutelojen laheisyyteen kokonaan tai osittain tai kayttaa ajettavuusjarjestelmassa

kokonaan tai osittain. Ajettavuusjarjestelmassa voidaan kayttaa kuivaa, esilammitettya

ilmaa lammontalteenotosta, kokonaan tai osittain, tai Vac-telojen poistoilmaa, osittain tai

kokonaan. Koska Vac-telojen ja ajettavuusjarjestelman oikea toiminta perustuu tiettyihin

20 ilmamaariin, jotka tietyissa olosuhteissa saattavat olla erilaiset, voidaan jarjestelmat,

silloin kun ovat kytkettyja toisiinsa, tasapainottaa.

Seuraavassa keksintoa selostetaan yksityiskohtaisemmin oheisen piirustuksen kuvioihin

viitaten, joissa

25

kuviossa 1 on esitetty kaaviollisesti kolmesta modulista muodostuva kuivatusryhma/kui-

vatusosa,

kuviossa 2 on esitetty kaaviollisesti modulista muodostetun kuivatusosan/kuivatusryhman

30 osakuvanto ja
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kuviossa 3 on esitetty kaaviollisesti kuviossa 2 esitettyyn sovellusesimerkkiin liitetty

ilmajarjestely.

Kuviossa 1 on esitetty kolmesta kuivatusmodulista R1,R2 muodostettu kuivatusryh-

5 man/kuivatusosan osakuvanto. Kaksi kuivatusmodulia R1,R2 yksi ylarivissa ja yksi

alarivissa muodostavat kuivatusmoduliyksikon R. Kussakin kuivatusmodulissa R1,R2 on

imutela tai imusylinteri 10,20, sopivimmin Vac-tela ja sen paalle sijoitettu paallepuhal-

lusyksikko 11,21. Kuivatusmodulit R1,R2 on sijoitettu kahteen riviin; kuivatusmodulit

Rl ylariviinja kuivatusmodulit R2 alariviin. Kummallakin kuivatusmodulityypilla Rl ,R2

10 on oma kuivatusviiransa 14,31 ja paallepuhallusyksikon 11,21 paallepuhallusvyohyketta

on merkitty viitenuolilla 16,26 ja telojen 10,20 pyorimissuuntaa nuolilla S10,S20.

Kuivatusmodulin Rl kuivatusviira 14 kulkee Vac-telan 10 ympari ollen vasten Vac-telan

10 pintaa ainakin paallepuhallusvyohykkeen 16 alueella ja viiralenkin 14 sisapuolisten

15 johtotelojen 12,13 ohjaamana. Rainan W pysyminen kiinni kuivatusviirassa 14 on

varmistettu rainan W paallepuhallusyksikkoon 11 tulokohdan valittomaan laheisyyteen,

viiralenkin 14 sisapuolellejarjestetyllaimulaatikolla 15, sopivimmin UnoRun-laatikolla.

Kuivatusmodulin R2 kuivatusviira 31 kulkee imutelan 20 ympari ollen imutelan 20

20 pintaa vasten ainakin paallepuhallusvyohykkeen 26 alueella johtotelojen 27,28,29 ja 30

ohjaamana, joista johtoteloista telat 27,29 on jarjestetty viiralenkin 31 ulkopuolelle ja

johtotelat 28 ja 30 viiralenkin 31 sisapuolelle. Viiralenkin 31 sisapuolelle on myos

jarjestetty pienihalkaisijainen imutela, sopivimmin Vac-tela 26, jonka pyorimissuuntaa

on merkitty viitenuolella S26. Rainan W kiinnipysymisen varmistamiseksi on kuivarus-

25 viiralenkin 31 yhteyteen jarjestetty imulaatikot 24,25.

Kuvion 1 mukaisesti ylarivin kuivatusmodulissa Rl Vac-telan 10 paalla on paallepuhal-

lusyksikko 1 1 ja paperiraina W kulkee lyhyen viiralenkin 14 Vac-telan 10 paalla. Taman

jalkeen paperiraina W siirtyy seuraavan, alarivin kuivatusmodulin viiralenkille 31 ja

30 siella alapuoliselle Vac-telalle 20, jonka halkaisija on sopivimmin sama kuin edellisen

Vac-telan 10, jonka yhteydessa UnoRun-laatikko 24 varmistaa paperirainan W pysymi-
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sen kiinni viirassa 31. Telan 20 kohdalla on alapuolinen paallepuhallusyksikko 21 . Telan

20 ja paallepuhalluksen 21 jalkeen paperiraina W kulkee viiran 31 alapuolella Vac-telalle

26, jonka yhteydessa on my6s UnoRun-laatikko 25 pitamassa rainaa W kiinni viirassa

31. Taman jalkeen raina W johdetaan seuraavaan ylarivin kuivatusmoduliin Rl.

5

Kuivatusmodulin R1,R2 paallepuhallusyksikon 11,21 yhteydessa olevan imutelan/-

sylinterin 10,20 halkaisija on 1 m - 10 m, sopivimmin 2 m - 4 m ja kuivatusmodulin R2

alarivin viiralenkin 31 yhteydessa olevan imutelan 26 halkaisija on 0,5 m - 3 m,

sopivimmin 0,5 m - 2 m.

10

Kuviossa 2 on esitetty osakuvanto kuivatusmoduleista muodostetuksi kuivatusosaksi/kui-

vatusryhmaksi. Keksinnon mukaisista kuivatusmoduleista voidaan muodostaa haluttu

lukumaara kuivatusosan kuivatusryhmia tai koko kuivatusosa.

15 Kuvion 2 kuivatusmodulit R1,R2 vastaavat kuvion 1 yhteydessa selostettuja kuivarusmo-

duleita R1,R2 ja vastaavista osista on kaytetty samoja viitenumeroita. Kuvion 2 mukai-

sessa kuivatusosuudessa on ylariviin sijoitettu kolme ylarivin kuivatusmodulia Rl ja

alariviin 4 alarivin kuivatusmodulia R2. Paiillepuhallusyksikot 11,21 on muodostettu

kahdesta lohkosta 11A,11B vast. 21A,21B,

20

Sopivin valein alarivin kuivatusmoduleiden R2 valiin on jarjestettavissa hylkykuljetin 40,

joilla paperiraina W tai hylky voidaan tarvittaessa poistaa kuivatusosuudelta. Naissa

kohdissa paperiraina W sijaitsee viiran 31, vast. 14 alapuolella, jolloin hylynpoisto on

helposti jarjestettavissa. Tarvittaessa puhalluslaatikon 25,24 yhteyteen jarjestetaan

25 puhallus, jolla raina irrotetaan viirasta 31,14 ja hylky kuljetetaan modulien R2 valista

hylkykuljettimen 40 avulla. Hylkykuljetin 40 koostuu kahdesta tietylla nopeudella

kulkevasta hihnasta 41,42, jotka muodostavat suppilon.

Kuviossa 3 on esitetty kaaviollisesti ilmajarjestely 50 liittyen kuviossa 2 esitettyyn

30 kuivatusjarjestelyyn. Kuivatusosa on koteloitu kotelorakenteella 51 ja kuivatusjarjestelyn

osista on kaytetty kuviota 2 vastaavia viitenumeroita. Viitenumerolla 52 on merkitty
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kuivatusosan poistoilmajarjestelmaa, viitenumerolla 53 ajettavuusjarjestelman kiertoil-

majarjestelmaa, viitenumerolla 54 kuivatusosan tuuletusilmajarjestelmaa ja viitenumerol-

la 55 Vac-telojen poistoilmajarjestelmaa ja viitenumerolla 56 ajettavuusjarjestelman

puhallusilmajarjestelmaa, Kuivatusosan poistoilma 52 otetaan esimerkiksi erillisilla

5 poistolaatikoilla 52A ja 52B. Kuivatusosan kuivatusilma 54 viedaan ilmakanavia pitkin

tuuletuslaitteille 54A, jotka on sijoitettu telojen tuntumaan, tai tuuletuslaatikoille 54B,

jotka on sijoitettu paallepuhallushuuvien valiselle alueelle. Vac-telojen 10,20 poistoilma

kulkee poistoilmayhteiden 52C kautta poistoilmakanavia pitkin Vac-telojen poistoilmajar-

jestelmaan 55. Ajettavuusjarjestelman 53 kiertoilman laitteita on merkitty viitenumerolla

10 53A ja ajettavuusjarjestelman puhallusilmajarjestelmaan 56 liittyvia laitteita viitemerkin-

nalla 15,24,25.

Keksintoa on edella selostettu vain eraisiin sen edullisiin sovellusesimerkkeihin viitaten,

joiden yksityiskohtiin keksintoa ei ole kuitenkaan tarkoitus mitenkaan ahtaasti rajoittaa.

15 Monet muunnokset ja muunnelmat ovat mahdollisia seuraavien patenttivaatimusten

maaritteleman keksinnollisen ajatuksen puitteissa.
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Patenttivaatimukset

L Paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa, joka kasittaa kuivatusmodulin (R1,R2),

joka kasittaa paallepuhalluskuivatusyksikon (11,21) seka sen yhteyteen sovitetun

5 suurihalkaisijaisen sylinterin/telan (10,20), joka on sijoitettu kuivatusviiran (14,31)

sisapuolelle siten, etta ainakin paallepuhallusyksikon (1 1 ,21) puhallusvyohykkeen (16,26)

alueella kuivatusviira (14,31) on sylinterin/telan (10,20) pintaa vasten, tunnettu
siita, etta paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa on muodostettu olennaisesti kokonaan

mainituista kuivatusmoduleista ja etta kuivatusmodulit (R1,R2) on sijoitettu kahteen

10 riviin siten, etta kuivattava paperiraina (W) on sovitettu kulkemaan polveillen rivien

kuivatusmodulista (R1,R2) toiseen suljettuna vientina.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kuivatusryhma/kuivatusosa, tunnettu siita, etta

kuivatusmodulin (R1,R2) suurihalkaisijainen sylinteri/tela (10,20) on ilman sisapuolista

15 imulaatikkoa oleva imusylinteri/-tela.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kuivatusryhma/kuivatusosa, tunnettu

siita, etta kuivatusosassa/kuivatusryhmassa rainasta (W) haihtuvan kosteuden poisto on

jarjestetty paallepuhallusyksikon (11,21) poistoilmajarjestelman kautta ja/tai imulaatikoi-

20 den (52A,52C) avulla ja/tai imysylinterien/-telojen (10,20) poistoilmajarjestelman (55)

kautta.

4. Paperikoneen kuivatusosan/kuivatusryhman kuivatusmoduliyksikko, jossa kuivatus-

modulissa (R1,R2) on suurihalkaisijainen sylinteri tai tela (10,20), jonka yhteyteen on

25 jarjestetty paallepuhalluskuivatusyksikko (11,21), kuivatusviira (14,31) rainan (W)

kuljettamiseksi ja johtotelat (12,13;27,28,29,30) kuivatusviiran (14,31) ohjaamiseksi,

tunnettu siita, etta kuivatusmoduliyksikko (R) kasittaa kaksi kuivatusmodulia

(R1,R2), etta kuivatusmoduliyksikon (R) kuivatusmodulit (R1,R2) on sijoitettu kahteen

riviin siten, etta kuivatusmodulien (R1,R2) kuivatusviiralenkit (14,31) ja niiden johtote-

30 lat ovat rivien valisella alueella ja etta kuivattava paperiraina (W) on sovitettu kulkemaan

polveillen rivista toiseen suljettuna vientina.
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5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen kuivatusmoduliyksikko, tunnettu siita, etta

kuivatusmoduliyksikon (R) kuivatusmodulin (R1,R2) suurihalkaisijainen sylinteri tai tela

(10,20) on ilman sisapuolista imulaatikkoa oleva imusylinteri tai tela.

5 6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen kuivatusmoduliyksikko, tunnettu siita,

etta ylarivin kuivatusmodulin (Rl) kuivatusviiralenkin (14) johtotelat (12, 13) on sijoitettu

viiralenkin sisapuolelle.

7. Jonkin patenttivaatimuksen 4-6 mukainen kuivatusmoduliyksikko, tunnettu

10 siita, etta ylarivin kuivatusmoduli (Rl) kasittaa kaksi johtotelaa (12,13), jotka on

sijoitettu paallepuhallusyksikon (11) ja sylinterin/telan (10) alapuolelle.

8. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen kuivatusmoduliyksikko, tunnettu siita,

etta alarivin kuivatusmodulin (R2) kuivatusviiralenkin (31) sisapuolelle on sijoitettu kaksi

15 johtotelaa (28,29) seka imutela (26) ja ulkopuolelle on sijoitettu kaksi johtotelaa (27,30).

9. Jonkin patenttivaatimuksen 4,5 tai 7 mukainen kuivatusmoduliyksikko, tunnettu

siita, etta alarivin kuivatusmoduli kasittaa nelja johtotelaa, jotka on sijoitettu paallepuhal-

lusyksikon (21) ja sylinterin/telan (20) ylapuolelle.

20

10. Jonkin patenttivaatimuksen 4-9 mukainen kuivatusmoduli, tunnettu siita, etta

kuivatusmodulin (R1,R2) yhteyteen on jarjestetty imulaatikko (15;25,26) rainan (W)

kiinnipysymisen varmistamiseksi.

25 11. Jonkin patenttivaatimuksen 4-10 mukainen kuivatusmoduli, tunnettu siita, etta

ainakin kahden vierekkaisen alarivin kuivatusmodulin (R2) valiin on jarjestetty hylkykul-

jetin (40).

12. Menetelma paperirainan kuivatuksessa paperikoneen kuivatusosassa/kuivatusryh-

30 massa, jossa menetelmassa paperirainaa (W) kuljetetaan kuivatusviiran (14,31) tukema-

na, jossa menetelmassa rainaa (W) haihdutuskuivatetaan paallepuhalluskuivatuksena
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rainaan (W) kohdistettavilla kuivatuskaasusuihkuilla (16,26) paallepuhalluskuivatusyksi-

kossa (11,21), jonka alueella raina (W) kulkee kuivatusviiran (14,31) tukemana suurihal-

kaisijaisen sylinterin tai vastaavan (10,20) pinnalla rainan (W) ollessa ulkokaarteen

puolella, tunnettu siita, etta rainaa (W) kuivatetaan olennaisesti koko kuiva-

5 tusosassa tai olennaisesti koko kuivatusryhmassa paallepuhalluskuivatuksella kahteen

riviin sijoitetuilla kuivatusmoduleilla (R1,R2), joissa ylarivissa paallepuhallusyksikko

(11) on sijoitettu sylinterin (10) ylapuolelle ja alarivissa paallepuhallusyksikko (21) on

sijoitettu sylinterin (20) alapuolelle ja etta raina (W) johdetaan kuivatusmodulista

(R1,R2) toiseen suljettuna vientina ylarivin kuivatusmodulin (Rl) kuivatusviiralta (14)

10 alarivin kuivatusmodulin (R2) kuivatusviiralle (31).

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta kuivatus-

modulissa (R1,R2) rainaa (W) kuljetetaan suurihalkaisijaisen ilman sisapuolista imulaa-

tikkoa olevan imusylinterin tai imutelan (10,20) pinnalla kuivatusviiran (14,31) valityk-

15 sella.



(57) Tiivistelma

Keksinnon kohteena on paperikoneen kuivatusryhma/kuivatusosa,

joka kasittaa kuivatusmodulin (R1,R2), joka kasittaa paallepuhallus-

kuivatusyksikon (11,21) seka sen yhteyteen sovitetun suurihal-

kaisijaisen sylinterin/telan (10,20), joka on sijoitettu kuivatusviiran

(14,31) sisapuolelle siten, etta ainakin paallepuhallusyksikon

(11,21) puhallusvyohykkeen (16,26) alueella kuivatusviira (14,31)

on sylinterin/telan (10,20) pintaa vasten. Paperikoneen kuivatusryh-

ma/kuivatusosa on muodostettu olennaisesti kokonaan mainituista

kuivatusmoduleista ja kuivatusmodulit (R1,R2) on sijoitettu kahteen

riviin siten, etta kuivattava paperiraina (W) on sovitettu kulkemaan

polveillen rivien kuivatusmodulista (R1,R2) toiseen suljettuna

vientina. Keksinnon kohteena on myos menetelma paperirainan

kuivatuksessa paperikoneen kuivatusosassa/kuivatusryhmassa, jossa

menetelmassa paperirainaa (W) kuljetetaan kuivatusviiran (14,31)

tukemana, jossa menetelmassa rainaa (W) haihdutuskuivatetaan

paallepuhalluskuivatuksena rainaan (W) kohdistettavilla kuivatus-

kaasusuihkuilla (16,26) paallepuhalluskuivatusyksikossa (11,21),

jonka alueella raina (W) kulkee kuivatusviiran (14,31) tukemana

suurihalkaisijaisen sylinterin tai vastaavan (10,20) pinnalla rainan

(W) ollessa ulkokaarteen puolella. Rainaa (W) kuivatetaan olennai-

sesti koko kuivatusosassa tai olennaisesti koko kuivatusryhmassa

paallepuhalluskuivatuksella kahteen riviin sijoitetuilla kuivatusmo-

duleilla (R1,R2), joissa ylarivissa paallepuhallusyksikko (11) on

sijoitettu sylinterin (10) ylapuolelle ja alarivissa paallepuhallusyksik-

ko (21) on sijoitettu sylinterin (20) alapuolelle ja raina (W) johde-

taan kuivatusmodulista (R1,R2) toiseen suljettuna vientina ylarivin

kuivatusmodulin (Rl) kuivatusviiralta (14) alarivin kuivatusmodulin

(R2) kuivatusviiralle (31).

(FIG. 1)
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(Translated from Finnish)

(Claims 1, 4 and 12 + Abstract of Valmet Corporation's

FI Pat. Appl. No. 971187, filed March 21, 1997)

"Dryer group/dryer section in a paper machine, drying module unit, and a method for

drying a paper web"

CLAIMS:

1. A dryer group/dryer section in a paper machine, comprising a drying module

(R1,R2) which comprises an impingement drying unit (11,21) and a large-diameter

cylinder/roll (10,20) fitted in connection with said unit, which cylinder/roll is placed

inside the drying wire (14,31) so that, at least in the area of the blow zone (16,26) of

the impingement drying unit (11,21), the drying wire (14,31) is placed against the

face of the cylinder/roll (10,20), characterized in that the dryer group/dryer section

in the paper machine is substantially completely composed of said drying modules,

and that the drying modules (R1,R2) are placed in two rows so that the paper web

(W) to be dried is fitted to run meandering from a drying module (R1,R2) in one row

to the other as a closed draw.

4. A drying module unit in the dryer section/dryer group in a paper machine, in

which drying module (R1,R2) there is a large-diameter cylinder or roll (10 ; 20), in

connection with which an impingement drying unit (1 1,21), a drying wire (14,31) for

carrying the web (W), and guide rolls (12,13;27,28,29,30) for guiding the drying wire

(14,31) have been fitted, characterized in that the drying module unit (R) comprises

two drying modules (R1,R2), that the drying modules (R1,R2) in the drying module

unit (R) are placed in two rows so that the drying wire loops (14,31) of the drying

modules (R1,R2) and the guide rolls of said wire loops are placed in the area

between the rows, and that the paper web (W) to be dried is fitted to run meandering

from one row to the other as a closed draw.
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12. A method for drying a paper web in a dryer section/dryer group in a paper

machine, in which method the paper web (W) is carried on support of a drying wire

(14,31), in which method the web (W) is evaporation-dried as impingement drying

by means of drying-gas jets (16,26) applied to the web (W) in an impingement

drying unit (11,21), in whose area the web (W) runs on support of the drying wire

(14,31) on the face of a large-diameter cylinder or equivalent (10,20) while the web

(W) is placed at the side of the outside curve, characterized in that the web (W) is

dried substantially in the entire dryer section or substantially in the entire dryer group

by means of impingement drying by means of drying modules (R1,R2) placed in two

rows, in which, in the upper row, the impingement drying unit (11) is placed above

the cylinder (10) and, in the lower row, the impingement drying unit (21) is placed

below the cylinder (20), and that the web (W) is passed from one drying module

(R1,R2) to the other as a closed draw from the drying wire (14) of the drying module

(Rl) placed in the upper row onto the drying wire (31) of the drying module (R2)

placed in the lower row.
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(57) Abstract

The invention concerns a dryer group/dryer section in a paper

machine, comprising a drying module (R1,R2) which comprises an

impingement drying unit (1 1,21) and a large-diameter cylinder/roll

(10,20) fitted in connection with said unit, which cylinder/roll is

placed inside the drying wire (14,31) so that, at least in the area of

the blow zone (16,26) of the impingement drying unit (11,21), the

drying wire (14,31) is placed against the face of the cylinder/roll

(10,20). The dryer group/dryer section in the paper machine is

substantially completely composed of said drying modules, and the

drying modules (R1,R2) are placed in two rows so that the paper

web (W) to be dried is fitted to run meandering from a drying

module (R1,R2) in one row to the other as a closed draw. Further,

the invention concerns a method for drying a paper web in the

dryer section/dryer group in a paper machine, in which method the

paper web (W) is carried on support of a drying wire (14,31), in

which method the web (W) is evaporation-dried as
1

impingement

drying by means of drying-gas jets (16,26) applied to the web (W)

in an impingement drying unit (1 1,21), in whose area the web (W)

runs on support of the drying wire (14,31) on the face of a large-

diameter cylinder or equivalent (10,20) while the web (W) is

placed at the side of the outside curve. The web (W) is dried

substantially in the entire dryer section or substantially in the

entire dryer group by means of impingement drying by means of

drying modules (R1,R2) placed in two rows, in which, in the upper

row, the impingement drying unit (1 1) is placed above the cylinder

(10) and, in the lower row, the impingement drying unit (21) is

placed below the cylinder (20), and the web (W) is passed from

one drying module (Rl, R2) to the other as a closed draw from the

drying wire (14) of the drying module (Rl) placed in the upper

row onto the drying wire (31) of the drying module (R2) placed in

the lower row.

(FIG. 1)


